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kraj olomoucký
pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Jitce Janečkové
(jitka.janeckova@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 973, 583 808 215)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» Inzertní poradkyně pro vaši oblast
jsou Petra Pelzlová (petra.pelzlova@
mafra.cz, tel.: 602 658 929 a 583 808
315) a Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Krátce
MORAVSKÁ HUZOVÁ

Vyčistili říčku Sitku,
odpad vadil při bádání

Studenti z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci vyčistili třistametrový úsek koryta Sitky u Moravské Huzové. Vědcům totiž při zkoumání nánosů ze dna říčky znepříjemňuje práci odpad jako střepy,
pneumatiky či PET lahve. Proto se
rozhodli uspořádat happening, při
kterém říčku vyčistili.
(lup)
LITOVEL

Jaká chcete sídliště,
ptá se ještě dnes Litovel
Dnes mají lidé z Litovle poslední
možnost vyplnit dotazník o budoucí podobě tamních sídlišť Karla
Sedláka a Gemerská. Radnice se je
chystá zrekonstruovat a žádá místní o podněty. Posílat je mohou
v elektronickém formuláři z webu
města nebo je mohou odevzdat na
podatelně městského úřadu. (mip)

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Šternberk a Uničov
vylepšují svá nádraží
S proměnou za desítky milionů korun pomalu finišují
v Uničově a ve Šternberku. Zatímco Uničovští se
mohou těšit na zmodernizované vlakové nádraží, ve
Šternberku lidem zase poslouží dvě nová autobusová.
ŠTERNBERK, UNIČOV Zbývá už jen
pár týdnů, a ve Šternberku i v nedalekém Uničově „došijí“ nové kabáty pro místní nádraží. Rozdíl je jen
v tom, že zatímco Uničovští budou moct využívat služeb zmodernizované vlakové stanice, obyvatelům Šernberka zase poslouží dvě
autobusové. Přitom v obou městech chtěli původně souběžně vylepšit jak nádraží pro vlaky, tak
i autobusy. Z původních plánů ale
nakonec musela obě města něco
ukrojit.
Hlavní část prací na poměrně radikální proměně vlakového nádraží v Uničově za 16 milionů korun
skončí zanedlouho. Při zachování
architektonického vzhledu objektu dělníci zbourali jeho horní patro, ve kterém původně byly služební byty. Ve zmenšené stavbě, v níž

bude i energeticky úspornější provoz, vzniklo nové zázemí pro zaměstnance, toalety pro cestující,
komerční prostory pro občerstvení a moderní vzhled dostal i vestibul. „Na jaře dokončíme už jen
drobnější úpravy. Nejnáročnější
asi bylo, že se práce prováděly za
provozu zařízení, které zabezpečuje provoz na železnici. Musely se
proto zajistit stropy, celá místnost
zaplachtovat,“ popsal ředitel olomoucké Regionální správy majetku Českých drah Gabriel Jursa.
V Uničově naopak upustili od
zvažovaného přesunu autobusového nádraží blíž k vlakovému. Dráhy jen před zrekonstruovaným objektem postaví nové zálivy pro autobusy. Radnicí původně zvažované vytvoření nového dopravního
„uzlu“ by totiž přišlo s ohledem na

FAKTA

Komfort pro cestující
Uničovské vlakové nádraží vylepší
16 milionů korun, poslední úpravy
dokončí na jaře. Dvě autobusová
nádraží u stanice ČD i v Dvorské
ulici ve Šternberku vylepší celkem
20 milionů korun. Otevření pro
cestující je plánované na začátek
prosince, nástupiště pak doopraví
do konce května příštího roku.

konečný efekt poměrně draho.
Obě nádraží dnes od sebe dělí
zhruba tři sta metrů, ale to autobusové je blíže centru města a také
škole.
Ve Šternberku teď naopak finišují s přestavbou autobusových nádraží u stanice Českých drah
i v Dvorské ulici za celkem zhruba
20 milionů. „Otevření pro veřejnost je plánované na začátek prosince,“ uvedla mluvčí šternberské
radnice Irena Černocká. Upřesnila,
že prostor v lokalitě Dvorská má

Rybářům
v Šumvaldu uvízlo
při výlovu v sítích
skoro sto tun ryb

být včetně zázemí hotový do konce
listopadu, nástupiště pak kompletně do konce května příštího roku.
Během rozsáhlé přestavby druhého šternberského autobusového nádraží, sousedícího s tím železničním, vznikne nový terminál
právě pro přestup cestujících z vlaků a autobusů. Lidem bude k dispozici i šest nových nástupních
ploch a stejný počet odstavných
ploch pro autobusy. „Stávající přístřešek pro cestující bude přeložený na jiné místo a ve spolupráci
s dopravci pořídíme nový informační systém,“ podotkla Černocká. Prostor ozáří nové osvětlení
a oživí moderní zábradlí, lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola či
zahrazovací sloupky.
Naopak původní plán Českých
drah na proměnu šternberské železniční budovy je zatím u ledu.
„Hledá se nějaké spoluvyužití té
obrovské stavby, která je navíc dispozičně rozdělená tak, že nemůže
dojít k jednoduchému odbourání
její části jako v Uničově,“ uzavřel
Jursa.
Jitka Janečková

Opozice vyzvala starostu Mohelnice: Odstupte!
MOHELNICE (rš) Útoku opozice
v čele s Janou Hamplovou (Nezávislí) čelí mohelnický starosta Aleš
Miketa (VV). Hamplová jej vyzvala,
aby odešel z funkce. „Řekla jsem to
veřejně i starostovi přímo do očí, že
jej nepovažuji za vhodnou osobu do
čela města,“ sdělila Hamplová.
„Celý rok jeho působení ve funkci
jsem konfrontována s faktickou neschopností odpovědně řídit naše

město. Musím přihlížet věcem, za
které se jako zastupitel a občan stydím.“
Na útok opozice starosta reagovat nechce, o odstoupení neuvažuje. „Je to jejich právo říct svůj názor.
Já rozhodně odstupovat nehodlám,“ uvedl Miketa.
Podle Hamplové starosta zásadně ohrozil pro Mohelnici klíčový vodohospodářský projekt. Miketa to-

tiž k tomu svolal mimořádné zasedání a mluvil o tom, že se projekt tak,
jak byl předložený, s velkou pravděpodobností neuskuteční. Unie totiž
odmítá vyplatit dotaci, protože jej
považuje za předražený. VHZ Šumperk ale poslala do Bruselu vysvětlení, proč je cena zrovna taková. Šlo
o to, že před třemi lety byly ceny stavebních prací výrazně dražší než
nyní, kdy se staví mnohem méně.

A jednání s Evropskou komisí ještě
neskončila. „Starosta přispěl k negativnímu obrazu projektu. V době,
kdy Evropská komise hledá jakýkoli
důvod, aby ušetřila peníze, je to neuvěřitelný krok,“ zdůvodnila Hamplová. Koalice ale stojí za starostou. Naopak ocenila, že je starosta o problémech s největším vodohospodářským projektem v historii města informoval.

ŠUMVALD (ČTK) Celkem 95 tun ryb
vylovili od pátku do neděle rybáři
z rybníku Hrubý u Šumvaldu na
Uničovsku. Kromě kaprů v síti uvízli líni, amuři, tolstolobici či sumci.
Proti loňskému roku je vylovených
ryb zhruba o pět tun více a většina
skončí na předvánočních trzích
v regionu.
„Průměrná hmotnost ryb je
zhruba dva a půl kilogramu. Ryby
jsou o něco větší než loni. Bylo totiž velmi teplé září, kdy dohnaly
vše, co přes rok zameškaly, a mírně předehnaly i loňský stav,“ uvedl
ředitel místního rybářství v Nové
Dědině Zdeněk Horák.

K rybníku Hrubý se během
víkendu sjely tisíce diváků
Většina ryb skončí na předvánočním trhu. Lidé si je budou moci
koupit zejména v regionu, mimo
jiné na Olomoucku, Uničovsku či
Litovelsku. Ceny by měly být srovnatelné jako před rokem, záležet
ale bude na dominantních rybářstvích na tuzemském trhu. Horák
předpokládá, že ceny kaprů by se
mohly pohybovat kolem osmdesáti korun za kilogram, u výběru pak
kolem devadesáti korun.
Třídennímu výlovu přihlíželi
u rybníku Hrubý od pátku tisíce diváků.
„Vylovili jsme několik nádherných zlatých sumců o hmotnosti
25 až 30 kilogramů. Ty vrátíme
zpátky do rybníka,“ podotkl Horák. Příchozí si mohli vychutnat
rybí polévku, smaženého kapra,
kapra po Šumvaldsku, smaženého
pstruha či pstruha na roštu. Připravený byl i doprovodný program
s tombolou a živou hudbou.
Rybník Hrubý má rozlohu
50 hektarů a patří k největším
v Olomouckém kraji.

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Den jablek ve Vlčicích na snímcích Tadeusze Kuchejdy

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

V hlavní roli: jablko Ve Vlčicích na Jesenicku se
o uplynulém víkendu soutěžilo o Jablko roku. U jednotlivých
odrůd se posuzoval nejen vzhled.
3x foto: tk264.rajce.net

A ochutnáváme Na programu při
slavnostech byla i ochutnávka.
A to jak jablek samotných, tak
specialit z nich vyrobených.

Zábava i pro děti Zatímco dospělí hodnotili jablka,
děti se mohly vyřádit na průlezkách a při soutěžích.

Volný čas
Recitál Karla Plíhala
v U-klubu

Přírodě dlužíme každý den víc a víc

Olomouc

Elektromobily, šetrná paliva a
spousta vychytávek. Takto charakterizujeme současné jednadvacáté
století. Lidé bydlí v ekodomech
a na sobě nosí oblečení, které je vyrobené z igelitových tašek. Nikoho
už dnes nepřekvapí, že americká
rodina má doma robota, který jim
třeba poseká trávník, nebo že si německá rodina nadělí k Vánocům
nový dům.
Zauvažujme ale nad tím, kolik
lidí doma nic podobného mít nemůže...
Všechny moderní vychytávky
a jejich cena jsou pro mnohé lidi jenom něčím nedosažitelným. V televizi běží reklamy na superodšťavňovače, supertrenažéry, které bychom si určitě měli co nejdříve přidat do vybavení svých domácností. Nikdo však nepomyslí na to, že
za pár let budou tyto přístroje zastaralé a ty samé programy nás bu-

DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565

Duo Su
Mezinárodní projekt istanbulské zpěvačky,
tanečnice a scénografky Seyran Tanritanir
a kytaristy česko-tureckého původu Martina Alaçama.
19.30
DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Tropical Islands

19.30

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Arabská noc

19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111

Koncert J. Frölichové a L. Fišerové

19.00

U-KLUB
Šmeralova 12, tel. 585 638 117

Recitál Karla Plíhala

20.00

Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

Škola základ života

19.00

Šumperk
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Hlavní 22, tel. 603 174 499

Koncerty pro školy

8.30

» Studenti píší noviny V projektu MF DNES studenti píší na téma pokrok, vynálezy a příroda
dou zase lákat na ještě větší novinky.
Kdo by si však byl kdy pomyslel,
že bychom toho všeho byli schopní dosáhnout? Zázrak už byly prv-

ní větrné elektrárny nebo vodní
mlýny! Člověk si postupně podmaňoval přírodu a sklízel z toho úrodu.
Nicméně situace se má dnes
úplně jinak. Člověk se najednou
ke svému spojenci – přírodě staví
zády a začíná ji tak trochu vykořisťovat a ničit. Většina krajiny je
dnes už neobnovitelná. Mysleme

trochu na to, odkud všechny ty
novinky, které nám usnadňují
naše životy, pochází. Přírodě dlužíme každým dnem víc a víc a jednou nám to jistě i ona všechno
oplatí.
Člověk je pánem přírody. Nemělo by to ale být naopak?
V této době plné strojů, vychytávek, novinek a podobných zlepšováků by snad ani toto kritérium nemělo být problém. Když někomu
nechutná pizza, která obsahuje rajčata, udělá se pizza bez rajčat. Nešlo by to udělat i pro přírodu?
Snahy už se objevují. Jsou tu alternativní zdroje energie, lepší
stroje a tak podobně.
Než se však tyto nápady viditelně projeví, bude to trvat další řadu
let. Nebude už pozdě?
Oklešťková Barbora
Gymnázium Čajkévského,
Olomouc

Kino Moje krásná učitelka
Olomouc

Tintinova dobrodružství

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466

Pražská 41, tel. 585 809 999

Bastardi 2
Dům
Kamarád taky rád

19.30, 21.30
17.15
15.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

14.50, 19.15
17.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

18.45
16.20, 21.15

Prostějov
Školní 1, tel. 582 332 678

Bláznivá, zatracená láska
Dům

KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216

17.30, 20.00

Pražská 41, tel. 585 809 999

15.00, 21.20
19.00
17.00

Pražská 41, tel. 585 809 999

20.00
14.40
17.30

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

20.00
18.00

Velké Losiny
KINO

O hloupém peciválovi

Pražská 41, tel. 585 809 999

15.30, 17.45,
20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

9.30

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

Pražská 41, tel. 585 809 999

Johnny English se vrací
Muži v naději

KINO OKO

Rudé armády, tel. 583 248 361

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Tintinova dobrodružství 3D

Šumperk
Paranormal Activity 3
Tři mušketýři 3D

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Johnny English se vrací
Muži v naději
Tři mušketýři

17.30
20.00

Moje krásná učitelka

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Alois Nebel
Nákaza
Půlnoc v Paříži

17.30
20.00

Přerov

Pražská 41, tel. 585 809 999

Dluh
Tři mušketýři 3D

Lidice
Takoví normální zabijáci

KINO METRO 70

Pražská 41, tel. 585 809 999

Moje krásná učitelka
Paranormal Activity 3

18.15

16.00
20.30

Drive
20.00
Piráti z Karibiku – Na vlnách podivna 17.30
Tintinova dobrodružství
15.30

